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Графикалық пәндерді оқытуды цифрландыру  

Аннотация: Мақалада «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасының қабылдануына байланысты жоғары оқу орындарында 
өтілетін графикалық пәндерді заман талабына сай оқытудың жолдары 
айтылады. Оқытуды цифрландыруды бірнеше кезеңдерге бөліп, бірінші 
кезеңінде орындалуы қажет іс-шараларға көңіл аударылған. Оқу үдерісін 
цифрландыруды дамытудың келесі кезеңдерінде қандай жұмыстар 
орындалуға тиіс екені сөз болады. 

 
Кілт сөздер: инновация, ақпараттық-коммуникациялық технология, 

интернет, киберқауіпсіздік, электрондық оқулық, видеосабақтар, 
цифрландыру.  

 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31 

қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауы негізінде дайындалған 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 
қаулысымен бекітілген [1].  

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы көлемі 
жағынан өте ауқымды, құрылымдық талаптары жағынан өте 
күрделі жоба болып есептеледі. 2013 бекітілген «Ақпараттық 
Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламасы ақпараттық қоғамға 
көшу үшін жағдай жасаудағы қадамдардың бірі.  

Бірақ бұл бағдарламаның орындалуы керемет нәтижелер 
беруде деп айту әлі ерте. Оған IT (Information Technology) 
мамандардың жетіспеуі басты себептердің бірі деп айтуға 
болады. Тәжірибелі мамандардың аздығына байланысты болса 
карек, «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске асыру 
мақсатында Қазақстан тарапы өзінің стратегиялық серіктесі 
ретінде IT әлемінде өте танымал халықаралық «The Boston 
Consulting Group» компаниясымен келісім-шартқа отырған. 
Ортақ іс басталып та кеткен. Бұл компанияның алдын-ала 
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жүргізген сараптамалық зерттеулеріне қарағанда Қазақстан 
халқының цифрлық сауаттылығы 77 % жеткен, ал Қазақстан 
цифрлық даму деңгейі бойынша әлемде 50-ші орында екен [1]. 
Бұл жаман көрсеткіш емес. Дегенмен, бұл көрсеткіштер 
Қазақстанға бар-жоғы «Қуып жетуші ел» мәртебесін беріпті. 
Қуып жету мәртебесін еңсеру үшін Бағдарламадағы 
цифрландырудың барлық бағыттары бойынша серпінді іс-
шаралардың орындалуы талап етіледі. 

 Жаһанда «Цифрландыру» атты ұлы көш басталып кеткен, 
осы көштің соңында қалып қоймай, мүмкіндік болса алдына 
шығып кетудің әрекетін жасау керек. 

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы – көптармақты, 
көпқырлы кешенді жоба. Дамудың бір бағдарын айқындайтын 
тармақтың бірі – білім беру саласы. Білім беру саласы – 
қоғамдағы басты, негізгі салалардың бірі.  

Цифрландырудың үдерісін осы саладан бастау керектігі еш 
дау тудырмайтын айғақ дүние. Ал білім беру ісінде ерекше өз 
орны бар бір сала бар – ол графикалық пәндерді оқыту. Енді осы 
графикалық пәндерді оқыту үдерісін қалай цифрландыру 
жайында ой бөлісейік. 

Графикалық пәндерге Сызба геометрия, Инженерлік 
графика, Инженерлік және компьютерлік графика, Құрылыстық 
сызу, Машинажасау сызуы, Топографиялық сызу және т.б. 
графикалық әдістермен кескіндеуді оқытатын пәндер жатады.  

Бұл пәндердің басқа пәндерден ерекшелігі – сызба 
жұмыстардың көп болуы. Бүгінгі таңда бұл көп сызба жұмыстар 
қолдан орындалып та, компьютердің көмегімен сызылып та жүр. 
Егер пәнді оқытуға бөлінетін академиялық сағаттың көлемі 
жеткілікті болып, оқыту үдерісі екі семестрге созылатын болса, 
онда бірінші семестрде барлық сызбаларды қолдан орындап, сызу 
ережелерін меңгеріп, сызбаны орындау дағдыларын 
қалыптастырып алғаннан кейін, екінші семестрге бірсыпыра 
дайындықпен келіп, тапсырмаларды танымал графикалық 
бағдарламалардың бірімен, мысалы, AutoCAD, ArchiCAD, 
SolidWorks, КОМПАС, Visio және т.б. сол сияқты 
бағдарламалармен орындауға болар еді [2].  

Түрлі мамандықтарға бөлінетін графикалық пәндерді оқыту 
жүктемесі әртүрлі. Мысалы, «Дизайн», «Сәулет», «Бейнелеу 
өнері және сызу» сияқты мамандықтарда графикалық пәнді 
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оқытатын алғашқы семестрде барлық жұмыстарды қолдан 
орындаған дұрыс болар.  

Себебі бұл мамандықтар шығармашылықты ерекше қажет 
етеді, ал шығармашылық жұмыс нобайлауды, қағаз бетіне ойды 
толық, дәл жеткізе білуді талап етеді. Олай болса бұл 
мамандықтардағы білім алушылар алғашқы алғашқы 
жұмыстарын толық қолдан орындағандары жөн. Одан кейінгі 
семестрлерде графикалық жұмыстарды компьютерде үйренетін 
бірнеше пәндер болуға тиіс. 

Егер графикалық пәндер техникалық, технологиялық 
мамандықтарда өтілетін болса ше? Қазір бір семестрдің өзінде 
білім алушылар бірнеше жұмыстарды қолдан орындап, 
кейінгілерін компьютерде сызып жүр. Жаңа ағымдарға, өмірдің 
жаңа талаптарына байланысты, ендігі жерде бұл бағыттағы 
мамандықтарда қолдан орындалатын жұмыстардың санын бірте-
бірте азайтып, ал компьютерді қолданып орындайтын 
жұмыстардың санын көбейте бастау қажет сияқты. 

Графикалық пәндерді оқытуды шартты түрде екі кезеңге 
бөлуге болады.  

Бірінші кезеңде қолда бар барлық қағаз түріндегі 
материалдардың электрондық нұсқаларын даярлау қажет. Түрлі 
тақырыптарға арналған әдістемелік құралдардың, оқу 
құралдарының, оқулықтардың, әр тақырыпқа берілетін 25-30 
нұсқадан тұратын тапсырмалар мен курстық жұмыстардың 
барлығын сканер арқылы немесе компьютерде қайта жасау 
арқылы цифрландыру қажет. Оларды білім алушыларға таратуда 
электрондық поштамен мобильдік құрылғыларды пайдалануды 
жақсы жолға қоя білу керектігі түсінікті.  

Екінші кезеңде заманауи видеолекциялар, видеосабақтар, 
электрондық оқулықтар, басқа да цифрлық оқу құралдарын 
дайындау қажет және оларды білім алушылар жеңіл тауып 
алатындай әрі тез пайдалана алатындай ету керек [3]. Бір сөзбен 
айтқанда, жоғарыда келтірілген жұмыстарды аянбай, тер төге 
атқару қажет. 

Еліміздің 2050 жылға қарай Әлемнің дамыған 30 елінің 
қатарына қосылу мақсатына қол жеткізу жолында ежелгі 
Көшпенділер өркениетінің ұрпақтарының Цифрлық өркениетінің 
белді көшбасшылары боларына сенім мол. 
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Цифровизация обучения графических дисциплин 

Аннотация: В статье рассматриваются пути преподавания 
современного образования графических дисциплин, которые пройдут в 
высших учебных заведениях в свете принятия государственной программы 
«Цифровой Казахстан». Цифровизация обучения делится на несколько 
этапов и фокусируется на мероприятиях, которые должны быть реализованы 
на первом этапе. Отмечено то, что должно быть сделано на следующих 
этапах развития цифровизации образовательного процесса.  
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Digitalization of the teaching of graphic disciplines 
 

Abstract: The article examines the ways of teaching modern education of 
graphic disciplines that will be held in higher educational institutions in the light 
of the adoption of the state program "Digital Kazakhstan". Digitalization of 
training is divided into several stages and focuses on activities that should be 
implemented in the first stage. It is noted what should be done at the next stages 
of digitalization of the educational process. 
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Автор (лар) ға ұсынымдар 
 

• Мақала Word бағдарламасында терілген және электронды нұсқасымен, қағазға басылып 
өткізілуі тиіс (басқа қаладағы авторларға электронды нұсқасын өткізуге болады). 
• Қарпі: мәтін үшін  – Times New Roman – 14 кегль; 
• Пішімі А4, беттің параметрлері: сол, оң, асты және үсті жағы – 2,5 см. Абзацтық шегіну – 1,25 
см. Түзілу – ені бойынша; қатар аралық интервал – 1,0 қатар. 
• Кестелер мен суреттерде нөмірлері көрсетілген толық атаулары көрсетілуі тиіс. Өлшем 
бірліктері СИ Халықаралық бірліктер жүйесіне сәйкес болу керек. 
• Мақаланың жалпы көлемі кестелер мен суреттерді, қолданылған әдебиеттерді қосқанда 4-7 
беттен кем болмауы керек. 
• Бөлек қағазда автор (лар) туралы мәліметтер: аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми 
дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы), толық пошталық мекен-
жайы, телефон нөмірі және e-mail. 
• Журналда мақаланы жарыққа шығару мүмкіндігі туралы шешім мақалаға жазылған тәуелсіз 
ғалымдардың екі пікірі (рецензия)  және редакция алқасының бір мүшесінің ұсынымы негізінде 
қабылданады. Пікір беруші мақаланың ғылыми бағытына сәйкес болу керек және жарияланатын 
мақаланың мазмұнына, яғни теориялық маңыздылығына, тәжірибелік құңдылығына және жаңа 
екендігіне жауапты.  
• Автор бір нөмірде 2 мақаладан артық жариялауға құқы жоқ. 
 

Recommendations 
 

• An article (electronic version is sufficient for foreign authors) should be typed MS Word program and 
presented in electronic form with mandatory listing of the text. 
• Font –Times New Roman - 14 pt. 
• Format A4, Margins: left, right - 2,5 cm; top, bottom - 2.5 cm; Paragraph - 1.25 cm. Line spacing - 
1,0. 
• The tables and illustrations with their numbers and names should be given in full, the unit labeling in 
accordance with the International System of Units SI. 
• The total volume of articles, including tables, illustrations and references of at least 4-7 pages. 
• Information about the author: name, academic degree and title, place of work and position, full 
mailing address, telephone number, e-mail should be given on a separate sheet. 
• The conclusion about the possibility of the publication of articles in the journal shall be based on two 
independent scientists review and recommendation by a member of the editorial board. The reviewer 
must comply with the scientific direction of the article and is responsible for the content of the 
published article, i.e., of theoretical significance, practical value of the novelty article recommender. 
• The author can publish no more than two articles in the same issue. 
 

Рекомендации авторам 
 

• Статья должна быть набрана в программе Word и представлена в электронном варианте с 
обязательной распечаткой текста (для иногородних авторов достаточен электронный вариант). 
• Шрифт: для текстов  – Times New Roman – 14 кегль; 
• Формат А4, поля : левое, правое – 2,5 см, верхнее, нижнее  – 2,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см. 
Выравнивание – по ширине; Междустрочный интервал – 1,0 строки. 
• В таблицах и иллюстрациях с указанием их номеров все наименования следует давать полнос-
тью, единицы измерений обозначать в соответствии с Международной системой единиц СИ. 
• Общий объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и список литературы не менее 4–7 
страниц. 
• На отдельном листке следует привести сведения об авторе (-ах): Ф.И.О., ученая степень и 
звание, место работы и должность, полный почтовый адрес, номер телефона, e-mail. 
• Заключение о возможности публикации статей в журнале выносится на основании 2 рецензии 
независимых ученых и рекомендации одного из членов редколлегии журнала. Рецензент должен 
соответствовать научному направлению статьи и несет ответственность за содержание 
публикуемой статьи, т.е. за теоретическую значимость, практическую ценность и новизну 
рекомендуемой статьи.  
• Автор имеет право на публикацию в одном номере не более 2- х статей. 
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Мақаланың құрылымы 
 
• МРНТИ (ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы) – сол жақ 
жоғарғы бұрышында. 
• Автор (- лар) туралы ақпарат – аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, 
лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы); елдің атауы (жақын және алыс 
шетелдегі авторлар үшін), e-mail. 
• Мақаланың атауы. 
• Жарияланатын мақаланың андатпасы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде болу 
керек. Андатпаның көлемі 5-6 сөйлем немесе 500 баспа белгілері (мәтін 1/3 бет). 
• Кілт сөздері 10 сөзден аспау керек. 
• Мақаланың мәтіндік бөлігі. Мақаланың мәтінінде көрсетілуі тиіс: мәселенің тұжырымы; 
мәселенің зерттеулерін талдау; зерттеудің мақсаты мен міндеттері; материалды таныстыру 
және ғылыми зерттеулер нәтижелерін тұжырымдау; қорытындысы.      
• Қолданылған әдебиет.  
 
 
Structure of the article 
 
• MRNTI (interstate rubricator of scientific and technical information) – placed in the upper left 
corner. 
• Information about authors - full name, title, academic degree, position, place of work (name of 
institution or organization); name of the country (for foreign authors), e-mail. 
• Article title 
• Abstract published in Kazakh, Russian and English languages. The volume of abstract is 5-6 
sentences or 500 words (1/3 page of text). 
• Keywords are not more than ten words. 
• The text of the article should be reported: formulation of the problem, the analysis of the 
research problem, the goal and objectives, the presentation of material and the study received 
research results conclusions. 
•  References. 
 
 
Структура статьи 
 
• МРНТИ (межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) – в левом 
верхнем углу. 
• Сведения об авторе (авторах) – ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, 
должность, место работы (наименование учреждения или организации); наименование 
страны (для авторов ближнего и дальнего зарубежья), e-mail. 
• Название статьи. 
• Аннотация публикуемой статьи на государственном, русском и английском языках. 
Объем аннотации 5-6 предложении или 500 печатных знаков (1/3 страница текста). 
• Ключевые слова не более 10 слов. 
• Текстовая часть статьи. В тексте статьи должны отражаться: постановка задачи; анализ 
исследования проблемы; цель и задачи исследований; изложение материала и обоснования 
полученных результатов исследования; выводы.  
• Использованная литература. 
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